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Inspeksjonsrapport  
Inspeksjon ved Sauda kommunes pliktoppfyllelser  
Kontrollnummer: 2019.007.R.FMRO  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Øyvind Ljung  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Andreas Fløgstad 
Katrine Fristad  

Fra Fylkesmannen i Rogaland: 
Linn Berge Vormedal  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i 
Rogaland: 
Mariann Størksen  
Marit Sundsvik Bendixen   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Sauda kommunes pliktoppfyllelser 
den 22. oktober 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding 
om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Rogaland avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Kommunen har per dags dato ingen kommunale renseanlegg for kommunalt 
avløpsvann 

 
Anmerkninger: 

 Kommunen har en saksbehandlingsrutine for mindre avløpsanlegg, men 
dokumentet er utdatert 
 Kommunen følger ikke forurensningsmyndigheten for private kapittel 13 
anlegg 

 

Sted: Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Stavanger 2019/7041
Dato: Deres ref.:

29. oktober 2019 Øyvind Ljung
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Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
29. oktober 2019 Linn Berge Vormedal Mariann Størksen 
dato kontrollør  fung. seksjonsleder 
 Fylkesmannen i Rogaland 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 
Navn: SAUDA KOMMUNE TEKNISK ENHET ADMINISTRASJON  

Organisasjonsnr.: 974617234  Eies av: 914122406  
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og 
arbeidsmarked  
 
Kontrollert enhet 

Navn:   Sauda kommunes pliktoppfyllelser Anleggsnr.:  1135.0021.02 

Kommune: Sauda  Fylke: Rogaland  

Anleggsaktivitet: Annen aktivitet   

Tillatelse gitt:   Sist endret:   

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold 
av forurensningsforskriften overholdes.  Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens 
kommunetilsynsaksjon i 2019 for avløpsvann fra mindre tettbebyggelser. 
 
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48. 
 
Inspeksjonstema 

 Hvordan sikrer kommunen at kravene i kapittel 13 følges? 
 Hva gjør kommunen for å sikre at saksbehandling av søknader om tillatelse følger 

kapittel 13 med videre? 
 Gjennomfører kommunen tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges?

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir 
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre 
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som 
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  
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3. Oppfølging etter inspeksjonen 
 

 Sauda kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For 
at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Sauda kommune sende en tidfestet plan som 
viser når det nye renseanlegget settes i drift og en framdriftsplan for når Saudasjøen også 
skal være tilkoblet renseanlegget. Planene skal sendes Fylkesmannen innen 2. januar 2020.  

 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til 
Fylkesmannen i Rogaland v/Linn Berge Vormedal. 
 
4. Innsyn 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i 
Rogaland (jf. offentleglova).  
 
5. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Kommunen har per dags dato ingen kommunale renseanlegg for kommunalt avløpsvann 
 
Avvik fra:  
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 13-7/13-8 
 
Kommentarer: 
Per dags dato renser ikke kommunen kommunalt avløpsvann fra verken Sauda eller 
Saudasjøen. Kommunalt avløpsvann med utslipp til resipient skal ikke forsøple sjø og 
sjøbunn og minst etterkomme kravene i § 13-7/13-8.  
 
Det ble opplyst under revisjonen at Tangen renseanlegg skal settes i prøvedrift i starten av 
2020 og Sauda sentrum vil da bli tilknyttet renseanlegget. Endelig tidspunkt for når 
Saudasjøen tilknyttes må legges frem.
 
6. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Kommunen har en saksbehandlingsrutine for mindre avløpsanlegg, men dokumentet er 
utdatert 
 
Kommentarer: 
Kommunen har dokumentet «Retningslinjer for saksbehandling» datert i mai 2003 som 
gjelder for utslipp fra mindre avløpsanlegg. Fra 1.1.2007 trådte dagens avløpsbestemmelser i 
kraft og dokumentet er utdatert og er ikke i tråd med gjeldene regelverk. På nettsiden 



Inspeksjonsrapport 2019.007.R.FMRO   Side 5 av 5 
Versjon 2019.02.15

miljøkommune.no finnes det god veiledning og maler for saksbehandling av kapittel 13 
anlegg. 
 
Anmerkning 2 
Kommunen følger ikke opp forurensningsmyndigheten for private kapittel 13 anlegg 
 
Kommentarer: 
Kommunen er forurensningsmyndighet etter kapittel 13 til både private og kommunale 
anlegg. Kommunen har plikt til å etterse at rapporteringsplikten blir overholdt og skal føre 
tilsyn med at bestemmelsene i kapittelet følges. Kommunen utfører ikke tilsyn som 
forurensningsmyndighet på private anlegg og har ikke et system for å sjekke at data fra alle 
private anlegg er rapportert. 
 
7. Andre forhold 
 
Renseanlegget Tangen som planlegges ferdigstilt høst 2019/ vinter 2020 vil bli kommunes 
første kapittel 13 renseanlegg.  Kommunen har ikke gitt tillatelse til anlegget per dags dato.  
 
Sauda kommune er en av kommune i en ny felles lokal forskrift om utslipp fra mindre 
avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.  Forskriften er under utarbeidelse og skal 
fortrinnsvis tre i kraft 1. juli 2020. I forbindelse med samarbeidet bør man se på om man kan 
samkjøre tilsynsoppgavene i henhold til kap. 12 og 13.  
 
8. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Kommuneloven 

 
Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:
 

 «Retningslinjer for saksbehandling» Utslipp fra mindre avløpsanlegg - mai 2003 
 «Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra hus og hytter» fastsatt 28.10.2003 
 Årsmelding 2018 – Sauda kommune  

 
 
9. Informasjon til virksomheten 
Regelverk som det ble informert om: 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Veiviser til regelverk for kommuner: www.miljøkommune.no


